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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuinen kasvuselvitys 2013
(2012/2256 (INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 225 artiklan ja 
erityisesti sopimuksen 9 ja 151 artiklan sekä 153 artiklan 1 kohdan e alakohdan,

– ottaa huomioon 28. ja 29. kesäkuuta 2012 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 
136 artiklan yhdessä 121 artiklan 2 kohdan kanssa,

– ottaa huomioon komission 28. marraskuuta 2012 antaman tiedonannon vuotuisesta 
kasvuselvityksestä 2013 (COM(2012)0750),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön sekä budjettivaliokunnan, 
aluekehitysvaliokunnan ja perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan 
lausunnot (A7-0000/2012),

A. ottaa huomioon, että koko euroalue on kaksoistaantumassa;

B. ottaa huomioon, että kriisillä on ollut tuhoisat seuraukset miljoonien eurooppalaisten 
elämään, mistä kertovat viralliset työttömyystilastot: EU:ssa yli 8 miljoonaa ihmistä on jo 
menettänyt työnsä vuoden 2008 jälkeen; yli 25 miljoonaa eurooppalaista on tällä hetkellä 
ilman työtä, ja heistä lähes 11 miljoonaa on ollut työttömänä yli vuoden; tällä hetkellä 
lähes 10 miljoonaa nuorta on työttömänä; yksin viime vuonna 2 miljoonaa ihmistä menetti 
työnsä; 

C. muistuttaa, että kriisin alussa vuonna 2007 euroalueen keskimääräinen julkisen talouden 
alijäämä oli vain 0,6 prosenttia ja se oli supistumassa kohti tasapainotilaa;

D. ottaa huomioon, että julkisen talouden alijäämää ja velkaa koskevan tilanteen huomattavaa 
pahenemista, joka on koettu monissa jäsenvaltioissa vuoden 2009 jälkeen, on pahennettu 
entisestään hallitusten kriisitoimilla suhdanteita tasaavien EU:n välineiden puuttuessa; 

E. ottaa huomioon, että analyysi vuosien 2010 ja 2011 tilastoista osoittaa nyt selvästi, että 
valitut poliittiset vaihtoehdot pysäyttivät vuoden 2010 heikon elpymisen, mikä johtui 
ennenaikaisesta ja voimakkaasta finanssipolitiikan kiristämisestä ja aiheutti jäsenvaltioissa 
taloutta supistavia vaikutuksia, jotka tuntuvat edelleen;

F. ottaa huomioon, että komission ennusteita vuodelle 2012 on jatkuvasti tarkistettu alaspäin 
1,8 prosentista keväällä 2011 -0,4 prosenttiin syksyllä 2012; ottaa huomioon, että syksyn 
ennusteissa komissio ennakoi vain 0,1 prosentin BKT:n kasvua vuodelle 2013; ottaa 
huomioon, että kyseisiä vuotta 2013 koskevia ennusteita kohtaan esitetään vakavia 
epäilyjä, koska ne todennäköisesti perustuvat aliarvioituun fiskaaliseen kertoimeen, millä 
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aliarvioidaan nykyisen finanssipolitiikan kiristämisen kielteisiä vaikutuksia 
talouskasvuun; 

G. ottaa huomioon, että fiskaaliset kertoimet voivat taloudellisesti huonoina aikoina olla 2 tai 
3 kertaa suurempia kuin normaaleina aikoina, jolloin tuotantokuilu on lähes nolla;

H. ottaa huomioon, että samanaikainen vakauttaminen useimmissa EU:n jäsenvaltioissa 
kasvatti myös fiskaalista kerrointa koko euroalueella ja sen vaikutuksia vahvisti EU:n 
talouksien avoimuus sisämarkkinoilla;

I. ottaa huomioon, että jokainen jäsenvaltio kärsii oman finanssipolitiikkansa kiristämisestä 
ja samanaikaisesta nopeasta vakauttamisesta, jota muut jäsenvaltiot toteuttavat;

J. ottaa huomioon, että finanssipolitiikan kiristämistä koskeva strategia pakottaa kysynnän, 
palkat ja hinnat alas samalla kun se lisää työttömyyttä;

K. ottaa huomioon, että tuoreet Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) tutkimukset 
osoittavat, että vähittäinen ja tasainen julkisen talouden vakautus on parempi kuin 
strategia, jossa julkisen talouden epätasapainoa vähennetään liian nopeasti ja jyrkästi;

L. ottaa huomioon, että makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn (MIP) tulostaulu 
vuodelta 2011 osoittaa valtavan epätasapainon Euroopan unionissa sekä erityisesti 
euroalueella; vaihtotaseen kolmen vuoden keskiarvo prosentteina BKT:stä osoittaa vahvaa 
ylijäämää vain kolmessa valtiossa (Luxemburg ja Alankomaat +7,5 ja Saksa +5,9), ja 
suurimmalla osalla muista valtioista se on negatiivinen; 

M. katsoo tämän osoittavan, että sisämarkkinoiden ja yhteisvaluutan hyödyt ovat levinneet 
hyvin epätasaisesti eri jäsenvaltioihin, mikä vähentää heikompien talouksien 
liikkumavaraa kriisitoimien osalta;

N. ottaa huomioon, että useiden jäsenvaltioiden käyttöön ottamat säästötoimet ovat 
saavuttaneet ennennäkemättömän tason; Kreikan finanssipolitiikan viritys vuosilta 2010–
2012 on 18 prosenttiyksikköä BKT:stä, Portugalissa, Espanjassa ja Italiassa vastaavasti 
7,5, 6,5 ja 4,8 prosenttiyksikköä BKT:stä ilman selviä merkkejä talouden ja julkisen 
talouden tilanteen paranemisesta, ja seurauksena on ollut valtavia sosiaalisia häiriöitä, 
mikä pakottaa arvioimaan uudelleen sovellettua politiikkaa;

O. ottaa huomioon, että valtionlainojen koroissa on euroalueella ennennäkemättömiä eroja ja 
ne ovat tiettyjen jäsenvaltioiden osalta edelleen kestämättömällä tasolla;

P. katsoo, että ylijäämäisiä valtioita olisi pitänyt pyytää jakamaan mukauttamisen taakkaa 
elvyttämällä sisäistä kysyntää erityisesti palkkoja mukauttamalla;

Q. ottaa huomioon, ettei komissio ole pystynyt osoittamaan selvästi, että määrätyt poliittiset 
vaihtoehdot tuottavat ajan mittaan tulosta ja että ne vaikuttavat yhteiskuntaan 
oikeudenmukaisella ja hyväksyttävällä tavalla;

R. ottaa huomioon, että antolainaus yksityiselle sektorille on edelleen vähäistä ja yksityiset 
luottovirrat ovat tyrehtyneet;
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S. ottaa huomioon, että veronmaksajien maksukyky on hyödynnetty lähes kokonaan useissa 
jäsenvaltioissa; ottaa huomioon, että Euroopan varjotalouden arvioidaan edustavan 
22,1 prosenttia kaikesta taloudellisesta toiminnasta ja siitä johtuva verotulojen menetys on 
noin biljoona euroa vuodessa;

T. ottaa huomioon, että vuotuisessa kasvuselvityksessä 2013 pyritään antamaan taloudelliset 
ja sosiaaliset painopisteet vuodelle 2013;

U. ottaa huomioon, että julkisen talouden kurinalaisuutta koskeva pilaria olisi kehitettävä 
yhdessä solidaarisuutta ja demokratiaa koskevan pilarien kanssa;

1. on tyytyväinen vuotuisessa kasvuselvityksessä 2013 esitettyyn tunnustukseen, että kasvua 
tarvitaan kriisin voittamiseksi, mutta epäilee sitä, ovatko komission näkemät myönteiset 
merkit elpymisestä paikkansapitäviä; varoittaa riskistä, että taloudellinen toiminta supistuu 
edelleen tulevana vuonna, mikä johtuu kaikkialla euroalueella toteutettujen merkittävien 
ja samanaikaisten suhdanteita vahvistavien budjettileikkausten yhteisestä negatiivisesta 
vaikutuksesta;

2. kehottaa komissiota tutkimaan vakavasti mahdollisuutta venyttää julkisen talouden 
sopeuttamista pitkälle aikavälille, millä annetaan lisää liikkumavaraa kasvun uudelleen 
käynnistämiseksi mahdollisimman pian; 

3. kehottaa komissiota myöntämään, että vallitseva politiikan viritys on tuomittu 
epäonnistumaan, ja tarkistamaan poliittiset suosituksensa ensi vuodelle, kuten sen 
kasvuselvityksessä todetaan; 

4. katsoo, että komissio on perusteetta vähätellyt viime aikoina sekä erityisesti 
Kansainvälisen valuuttarahaston maailmantalouden näkymissä tekemän analyysin jälkeen 
käytyä keskustelua fiskaalisen kertoimen suuruudesta, samalla kun asiasta on alkanut 
esiintyä laajaa yhteisymmärrystä nykyisen talouskirjallisuuden teoreettisen ja empiirisen 
työn perusteella; katsoo, että asia on poliittisen toiminnan kannalta keskeinen, sillä väärät 
fiskaaliset kertoimet voivat johtaa suuriin poliittisiin virheisiin; kehottaa sen tähden 
komissiota avaamaan makrotalouden mallintamisensa ja ennustamisensa nopeasti 
riippumattomien elinten säännöllisesti suorittamalle vakavalle ja järjestelmälliselle 
tutkimukselle; 

5. on tyytyväinen komission tunnustukseen, jonka mukaan liiallisten alijäämien oikaisua 
koskevien määräaikojen "mahdollinen" sopeutus on perusteltu, mikä on täysin vakaus- ja 
kasvusopimuksen hengen ja kirjaimen mukaista; katsoo kuitenkin, että tunnustus on jo 
myöhässä; 

6. kehottaa komissiota arvioimaan uudelleen jäsenvaltioiden tilannetta näiden kohtaamien 
poikkeuksellisten olosuhteiden valossa – "jos se johtuu epätavallisesta tapahtumasta, joka 
ei ole [jäsenvaltion] hallittavissa ja jolla on suuri vaikutus julkisyhteisöjen 
rahoitusasemaan, tai jos se johtuu vakavasta taloudellisesta taantumasta, kuten 
tarkistetussa vakaus- ja kasvusopimuksessa määrätään (...)";

7. kehottaa komissiota ja neuvostoa helpottamaan epätavallisten olosuhteiden aiheuttamista 
liiallisista alijäämistä kärsivien jäsenvaltioiden vakauttamista samalla kun se varmistaa, 
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että jäsenvaltiot noudattavat suositusta, jossa niitä kehotetaan "vuotuisilla 
talousarviotavoitteilla [...] parantamaan vuosittain tietyllä vähimmäismäärällä, jonka 
ohjeena on vähintään 0,5 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen, julkisen talouden 
suhdannekorjattua rahoitusasemaansa pois lukien kertaluonteiset ja tilapäiset toimet, jotta 
liiallisen alijäämän oikaiseminen suosituksessa asetetussa määräajassa voidaan 
varmistaa", kuten vakaus- ja kasvusopimuksen ennaltaehkäisevässä osiossa määrätään;

8. kehottaa komissiota ja neuvostoa tasapainottamaan tuottavia julkisia investointeja 
koskevat tarpeet julkisen talouden kurinalaisuutta koskevien tavoitteiden kanssa 
sisällyttämällä julkisia investointeja koskevat ohjelmat arviointiinsa vakaus- ja 
lähentymisohjelmista sekä liiallista alijäämää koskevista menettelyistä;

9. kehottaa komissiota ryhtymään välittömästi kehittämään suunnitelmaa, jolla voidaan 
varmistaa, että julkisen talouden kurinalaisuutta koskevien osatekijöiden ohella annetaan 
konkreettisia ehdotuksia jäsenvaltioiden välisestä yhteisvastuullisuudesta ja 
demokraattisesta legitimiteetistä osana EU-ohjausjaksoa koskevaa toimielinten sopimusta;

10. kehottaa komissiota ja neuvostoa parantamaan huomattavasti maakohtaisten suositusten 
laatua, jäsenvaltiokohtaista spesifisyyttä ja tarkkuutta, erityisesti tulkitsemalla pätevästi 
makrotalouden epätasapainoa koskevaa menettelyä;

11. kehottaa jäsenvaltioita sopimaan nopeasti monivuotisesta rahoituskehyksestä varmistaen, 
että sen asemaa kovasti tarvittujen investointien lähteenä vahvistetaan; 

12. kehottaa komissiota ja neuvostoa tarkistamaan suositeltua julkisen talouden sopeuttamista 
koskevaa politiikkaa, kun taloudet siirtyvät taantumaan, ja takaamaan sosiaaliturvan 
vähimmäistason, turvaamaan perustyöoikeudet ja välttämään taantumakierteen; kehottaa 
komissiota ja neuvostoa ehdottamaan sosiaaliturvaa ja sosiaalisia vähimmäisnormeja 
koskevia unionin välineitä;

13. kehottaa komissiota myös esittelemään kasvun käsittelyyn kokonaisvaltaisen 
lähestymistavan, jonka olisi sisällettävä aito eurooppalainen teollisuuspolitiikka ja jossa 
olisi taattava, että EU käyttää kaiken voimansa ja vaikutusvaltansa ulkoisissa 
kauppasuhteissaan; kehottaa komissiota hyödyntämään täysimääräisesti kasvun lähteet, 
jotka ovat peräisin kolmansien maiden kanssa käytävästä kaupasta ja soveltamaan 
vastavuoroisuutta ja reilua kauppaa; kehottaa komissiota sisällyttämään 
kauppasopimuksiin vahvat sosiaalilausekkeet Kansainvälisen työjärjestön työelämää 
koskevien normien perusteella;

14. korostaa, että jäsenvaltioiden määrätietoiset toimet julkisen talouden saattamiseksi 
kestävälle perustalle sopivalla vauhdilla voivat toimia vain, jos makrotalouden 
epätasapainoa vähennetään symmetrisesti; 

15. kehottaa komissiota ja neuvostoa toimimaan nopeasti, jotta kasvu- ja työllisyyssopimus, 
josta Eurooppa-neuvosto sopi 28.–29. kesäkuuta 2012, saisi todellista sisältöä ja tehoa;

16. kehottaa komissiota esittelemään konkreettisia ehdotuksia veropetosten ja veronkierron 
torjunnan tehostamiseksi, kolmannet maat mukaan luettuna, oleellisena välineenä, jolla 
finanssipoliittinen elvytys jakautuu entistä oikeudenmukaisemmin ja jäsenvaltioiden tulot 
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kasvavat;

17. kehottaa komissiota ja neuvostoa ryhtymään nopeasti luomaan asianmukaisia 
mekanismeja valtionvelan yhteishallintaa varten, jotta voidaan helpottaa useiden 
jäsenvaltioiden velkataakkaa ja luoda olosuhteet tulevalle yhteiselle liikkeeseenlaskulle, 
millä asetetaan rajat valtioiden rahoituskulujen eroille;

18. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PÄÄTÖSLAUSELMAESITYKSEN LIITE
YKSITYISKOHTAISET SUOSITUKSET PYYDETYN EHDOTUKSEN SISÄLLÖSTÄ 

SUOSITUS 1 VAIHTOEHTOISESTA STRATEGIASTA
Euroopan parlamentti katsoo, että Eurooppa-neuvoston vuosittaisen kasvuselvityksen 
pohjalta hyväksymillä vuosittaisilla poliittisilla suuntaviivoilla olisi pyrittävä seuraavaan:
Komission ja neuvoston olisi hyväksyttävä seuraavanlainen uusi kuusikohtainen 
vaihtoehtoinen strategia:
1. Julkisen talouden vakauttamista olisi viivytettävä ja venytettävä noudattaen EU:n 
nykyisiä finanssipolitiikan sääntöjä. Koko euroaluetta koskevien lähes 130 miljardin euron 
vakautustoimien sijasta tasapainoisempi, 0,5 prosenttiyksikköä BKT:stä käsittävä julkisen 
talouden vakauttaminen, jossa noudatetaan perussopimuksia, vakaus- ja kasvusopimusta ja 
jopa finanssipoliittista sopimusta, antaisi yksin vuonna 2013 yli 85 miljardia euroa 
konkreettista liikkumavaraa. Pelkästään viivyttämällä ja rajoittamalla vakauttamista 
euroalueen keskimääräinen kasvu vuosina 2013–2017 voi parantua 0,7 prosenttiyksikköä 
vuodessa.
2. Jäsenvaltioiden valtionvelalla keinottelu on lopetettava. Euroopan vakausmekanismi 
(EVM) on saatettava mahdollisimman pian yhteisön hallintorakenteeseen, jossa Euroopan 
keskuspankki toimii hätärahoittajana.

3. Sitkeää ja pitkään kestänyttä kumulatiivista epätasapainoa, joka on lisääntynyt 
yhteisvaluutan toiminnan aikana koska yhteinen politiikka on vaikuttanut epäsymmetrisesti 
eri talouksissa, on käsiteltävä asianmukaisesti erityisillä lähentymisvälineillä jälkeenjääneiden 
talouksien kilpailukyvyn parantamiseksi erityisesti parantamalla niissä olosuhteita kasvua 
edistäville investoinneille. 
4. Euroopan investointipankin antolainausta on lisättävä huomattavasti muiden toimien 
ohella (niitä ovat erityisesti rakennerahastot ja hankejoukkolainat), jotta Euroopan unionin 
kasvuohjelma todella etenee. Kasvu- ja työllisyyssopimus on nopeasti muutettava 
konkreettisiksi investoinneiksi. 
5. On pantava täytäntöön oikeudellisia aloitteet ja politiikan välineitä, niin että luottovirta 
reaalitalouteen palaa ennalleen. Yritysten sekä erityisesti pk-yritysten on saatava rahoitusta ja 
tällaisen rahoituksen ehtojen on oltava samanlaiset sisämarkkinoilla sekä erityisesti 
euroalueella. 
6. Talouspolitiikan tiiviillä koordinoinnilla on pyrittävä vähentämään EU:n ja erityisesti 
euroalueen sisäistä epätasapainoa. Sopeutus ei saa olla vain alijäämäisten valtioiden varassa. 
Ylijäämäisten valtioiden on myös toteutettava toimia sisäisen kysynnän lisäämiseksi ja niiden 
on saatava vastaavasti komission suosituksia.

SUOSITUS 2 DEMOKRAATTISESTA VALVONNASTA JA LEGITIMITEETISTÄ
Euroopan parlamentti katsoo, että Eurooppa-neuvoston vuosittaisen kasvuselvityksen 
pohjalta hyväksymillä vuosittaisilla poliittisilla suuntaviivoilla olisi pyrittävä seuraavaan:
Toistaa tarpeen ottaa Euroopan parlamentti – ainoa ylikansallinen EU:n toimielin, jolla on 
vaaleilla saatu legitimiteetti – talouspolitiikan koordinointiin ja vuotuiseen kasvuselvitykseen.

Muistuttaa, että Euroopan parlamentti on tunnustettava asianmukaiseksi eurooppalaiseksi 
demokraattiseksi foorumiksi tekemään yleisarvio EU-ohjausjakson päättyessä; katsoo, että 
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merkkinä tästä tunnustamisesta prosessissa mukana olevien EU:n toimielinten ja talousalan 
elinten edustajien olisi pyydettäessä toimitettava Euroopan parlamentille tietoja; vaatii, että 
Euroopan parlamentin demokraattinen valvonta kirjataan EU-ohjausjaksoa koskevaan 
toimielinten väliseen sopimukseen. 

SUOSITUS 3 VERONKIERROSTA 
Euroopan parlamentti katsoo, että Eurooppa-neuvoston vuosittaisen kasvuselvityksen 
pohjalta hyväksymillä vuosittaisilla poliittisilla suuntaviivoilla olisi pyrittävä seuraavaan:
Luotettavien lähteiden perusteella tehty arvio veronkierrosta Euroopan unionista on noin 
1 biljoona euroa vuodessa. Veronkierron torjuminen on mahdollista vain, jos jäsenvaltiot 
tahtovat jatkuvasti panna täytäntöön toimia, jotka perustuvat seuraaviin tekijöiden
käyttöönottoon: maakohtainen raportointi, yhteinen yhdistetty yhtiöveropohja, perusteellinen 
kirjanpitouudistus, muutos yhtiöiden kirjanpitoa koskevassa tiedonantovelvollisuudessa 
verotusta varten, lisää investointeja verotarkastuksia tekevään henkilöstöön sekä Euroopan 
unionin säästökorkodirektiivin tarkistus ja laajennus. 

Komissio esitteli toimintasuunnitelman, joka koskee veropetoksia, veronkiertoa ja 
veroparatiiseja; jäsenvaltioiden on nyt sitouduttava yksimielisesti uuteen painopisteeseen 
tavoitteenaan sopimus kunnianhimoisesta mutta realistisesta yleistavoitteesta: verokuilun 
puolittaminen vuoteen 2020 mennessä. Siirtymällä kyseistä tavoitetta kohti jäsenvaltiot 
saisivat vähitellen veroastetta nostamatta uusia verotuloja satoja miljardeja euroja vuodessa.
Komissiolta ja neuvostolta vaaditaan toimia seuraavassa viidessä keskeisessä kysymyksessä:

1. kirjanpitosääntöjen ja yritysten kirjanpitoa koskevan tiedonantovelvollisuuden uudistus
2. Euroopan unionin säästökorkodirektiivin tarkistus ja laajennus

3. pakollisen yhteisen yhdistetyn yhtiöveropohjan varmistaminen
4. maakohtaisen raportoinnin käyttöönotto rajatylittävissä yrityksissä

5. yhtiörekisterejä ja säätiörekisterejä koskevan sääntelyn tiukentaminen. 
Tähän on kuuluttava myös asianmukaiset EU:n laajuiset sopimukset niiden keskeisten EU:n 
ulkopuolisten valtioiden kanssa, jotka tarjoavat tällä hetkellä tilaisuuksia rahoituslaitoksille ja 
helpottavat veropetoksia ja veronkiertoa EU:sta, kuten Sveitsi. 

On erittäin tärkeää, että komissio on yhteydessä EU:n ulkopuolisiin valtioihin koko EU:n 
puolesta eikä jätä aloitetta yksittäisille valtioille, joilla on kahdenvälisiä sopimuksia. EU:n on 
nimittäin johdettava veroparatiisien torjuntaa koskevaa keskustelua G20-ryhmässä ja sitten 
G8-ryhmässä.


